
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Umowa pośrednictwa sprzedaży 

 
zawarta w dniu …………………… w ………………………, pomiędzy: 
 
……………………………zamieszkałym/łą w ……… ( ….. - ………) przy ul. ………………………… 
PESEL: ……………………………../ prowadzącym/cą działalność gospodarczą pod firmą 
…………………………… z siedzibą w ………………… (….. - ……..) przy ul. …………………………, NIP: 
…………………………, REGON: …………………., 
 
 
zwany/ą w dalszej części "Zleceniodawcą lub Sprzedającym" 
 
a 
 
GEOLINE sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu (41-800), przy ul. Knurowskiej 8, wpisaną do 
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 642473, NIP: 6262643328, 
REGON: 277523861, 
 
reprezentowaną przez: 
 
Tomasza Kubicę – Prezesa Zarządu, 
Annę Sędzicką – Członka Zarządu, 
 
zwaną w dalszej części umowy "Zleceniobiorcą lub Pośrednikiem" 
 
o następującej treści: 
 

§1 
 

Zleceniodawca zleca, a Pośrednik przyjmuje zlecenie polegające na pośredniczeniu w 
sprzedaży Sprzętu będących własnością Zleceniodawcy, za pośrednictwem strony 
internetowej geoexpo.store należącej do Pośrednika. 
 

§2 
 

Niniejsza umowa określa zasady współpracy oraz wysokość wynagrodzenia (prowizji) 
przysługującego Pośrednikowi za osiągnięcie skutku w postaci sprzedaży Sprzętu. 
 

§3 
 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest sprzęt marki ……………………………………. o nr 
…………………., zwanym w dalszej części umowy „Sprzętem”. 

2. Strony ustalają wartość Sprzętu określonego w ust. 1 na kwotę ………………….. zł 
netto/ brutto*. 

3. Pośrednik zobowiązuje się do sprzedaży Sprzętu, będącego przedmiotem niniejszej 
umowy za cenę określoną w ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 5.  

4. W chwili zawarcia niniejszej umowy Zleceniodawca przekaże Sprzęt, o którym mowa 
w §3 ust. 1 do korzystania Zleceniobiorcy. Przekazanie Sprzętu nastąpi na podstawie 
protokołu zdawczo-odbiorczego stanowiącego załącznik nr …… do umowy. 



5. Przed zawarciem niniejszej umowy, Pośrednikowi przysługuje prawo sprawdzenia 
stanu technicznego powierzonego mu sprzętu. Sprawdzenie sprzętu następuje w 
autoryzowanym serwisie w ciągu 72 godzin licząc od chwili przekazania sprzętu do 
serwisu. Zleceniodawca zostanie poinformowany pisemnie za pomocą poczty 
elektronicznej/listownie* o stanie technicznym niezwłocznie po sprawdzeniu sprzętu. 
W przypadku wydania przez serwis negatywnej oceny stanu technicznego sprzętu, 
Pośrednik ma prawo odstąpienia od zawarcia niniejszej umowy pośrednictwa 
sprzedaży. 

 
§4 

 
1. Umowę zawarto na czas nieokreślony/określony, tj. od dnia ………………………………… 

do dnia …………………………………….*. 
2. Zleceniodawca jest zobowiązany powiadomić Zleceniobiorcę o rezygnacji z chęci  

sprzedaży Sprzętu oraz o terminie odbioru Sprzętu nie krótszym niż 7 dni od 
doręczenia oświadczenia o rezygnacji. Zawiadomienie wymaga formy pisemnej 
przesłanej za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listem polecony na adres 
siedziby Pośrednika.  

3. W przypadku złożenia oświadczenia o rezygnacji ze sprzedaży Sprzętu, Zleceniodawca 
zapłaci na rzecz Zleceniobiorcy karę umowną w wysokości 15% wartości Sprzętu, o 
której mowa w §3 ust. 2.  

 
§5 

 
1. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony, w związku z realizacją niniejszej umowy 

mogą być wykorzystane tylko w celu jej realizacji. Strony będą zachowywać zasady 
najściślejszej poufności w stosunku do wszystkich ww. informacji. W okresie 
obowiązywania niniejszej umowy oraz w okresie 3 lat po jej wygaśnięciu lub 
rozwiązaniu, Strony nie będą publikować, przekazywać, ujawniać ani udzielać 
żadnych informacji, które uzyskają w związku z realizacją niniejszej umowy.  

2. Zobowiązanie do zachowania poufności nie narusza obowiązku którejkolwiek ze Stron 
do dostarczania informacji uprawnionym do tego organom, jak również uprawnień 
Stron do podawania do publicznej wiadomości ogólnych informacji o ich działalności 
oraz informacji, których obowiązek ujawnienia określają powszechnie obowiązujące 
przepisy prawa.  

3. Zleceniodawca zobowiązuje się do nie ujawniania osobom trzecim bez zezwolenia 
Pośrednika poufnych informacji dotyczących Pośrednika. Przez informację poufną 
rozumie się informację co do której zastrzeżono poufność. 

 
§6 

 
1. Za doprowadzenie do skutku w rozumieniu niniejszej umowy, tj. realizacji dostawy 

zgodnie z zamówieniem dostarczonym od Zleceniobiorcy oraz zapłaty przez 
Kupującego ceny za sprzęt, Pośrednikowi przysługiwać będzie prowizja w wysokości 
……………. % wartości sprzedanego Sprzętu.  

2. Zleceniodawca zobowiązuje się przekazywać informację o otrzymaniu środków 
pieniężnych od Kupującego w terminie do 3 dni od ich otrzymania. 

3. Prowizja wypłacana będzie w oparciu o fakturę wystawioną przez Pośrednika. 
Pośrednik wystawi fakturę w terminie 7 dni od daty otrzymania środków pieniężnych 
przez Sprzedającego z tytułu sprzedaży Sprzętu. 

 
§7 



 
1. Umowa niniejsza ma charakter zobowiązania rezultatu.  
2. W przypadku opóźnień w zapłacie, zapłaty częściowej albo sporu sądowego pomiędzy 

Sprzedającym a Pośrednikiem o zapłatę należności, prowizja Pośrednika określone w 
§ 6 pkt 1 zostanie wypłacona po wyegzekwowaniu całej spornej kwoty.  

 
§8 

 
Pośrednik nie może przenieść praw wynikających z niniejszej umowy ani w całości ani w 
części na osoby trzecie. 
 

§9 
 

Osoby odpowiedzialne za kontakty w ramach niniejszej umowy: 
1. ze strony Zleceniodawcy:  
___________________________ 
___________________________ 
tel. kom.:/+48/ ___________________ 
e-mail: _____________________ 
2. ze strony Pośrednika: 
___________________________ 
___________________________ 
tel. kom.:/+__/ ___________________ 
e-mail: _____________________ 

 
 
 

§10 
 

1. W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. 
2. Kwestie sporne rozpoznawane będą polubownie, zaś w przypadku braku takiej 

możliwości, przez sąd właściwy dla siedziby Pośrednika. 
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 
4. Umowę zawarto w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 
 
 
Podpisy stron: 
 
_____________________      ____________________ 

Sprzedający         Pośrednik  


